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Nr. 27600 din 25.10.2021 

 

 

RAPORT FINAL 

al concursului organizat în data de 01.11.2021, pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual de 

execuție, Operator încărcător frontal, CIPN, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod 

 

Anunțul privind organizarea concursului a fost publicat în M.O. partea a III-a nr. 988 / 07.10.2021, în ziarul 

Monitorul expres din data de 07.10.20218, a fost transmis spre publicare către portalul posturi.gov.ro în 

data de 07.10.2021 și a fost afișat la avizierul de la sediul Primăriei Comunei Bod, întocmindu-se Procesul 

verbal de afișare nr. 26211 din data de 07.10.2021. 

În anunțul afișat la avizierul Instituției au fost specificate : 

• Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs; 

• Condițiile generale și specifice necesare ocupării postului; 

• Probele de concurs; 

• Bibliografia și tematica aferentă pentru concurs; 

• Calendarul de desfășurare a concursului.  

 

Având în vedere faptul că perioada depunerii dosarelor de înscriere la concurs, respectiv 08.10.2021-

21.10.2021, a expirat și nu a fost depus niciun dosar de înscriere, comisia de concurs constituită conform 

Dispoziției nr. 247/05.10.2021 declară închisă procedura de recrutare. Postul de Operator încărcător frontal 

rămâne vacant și se va relua procedura de recrutare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de concurs: 

 

Președinte: Bogdan-Florian PLEȘEA, Viceprimar ______________________________________________________________ 

 

Membru: Ion POROȘNICU, Administrator platformă comunală _______________________________________________ 

 

Membru: Flavius-George GORGAN, Inspector de specialitate, Compartimentul Tehnic și Mediu _____________ 

 

Secretar: Magdalena VARGA, Inspector, Compartimentul Resurse Umane _____________________________________ 
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